
Geslaagd 
Evenement

Wat is je doel?
Wat je wil bereiken

Wanneer je een evenement 
gaat organiseren maar geen 
doelstelling voor ogen hebt? 
Dan sla je vaak de plank mis!

Met slechts een feestje 
bouwen, bereik je de gasten 
niet. Wanneer je een 
evenement organiseert, sta 
dan vooral stil bij wat je 
hiermee wil bereiken. 

Prijs 
(welk budget is 

er)

Plaats 
(extern of intern)

Promotie 
(hoe 

communiceren)

Personeel 
(niveau van 

service)

Parkeren 
(eigen vervoer ?)

Zelf doen?
Schakel je een externe 
organisator in?

Het doel van je evenement is 
duidelijk. De koers voor ogen, 
nu komt het geregel… 

Ja, het is leuk een evenement 
te organiseren! Wij weten als 
geen ander dat er veel bij om 
de hoek komt kijken. Het is 
tijdrovend, veel uitzoekwerk 
en juist daarom prettig om 
ondersteund te worden door 
een evenementen 
organisator.

Lees hier meer…

Een geslaagd 
evenement

Op ieder evenement kan je 
de marketing mix toepassen; 
de 5 P’s. Om dit helder te 
krijgen is het van belang 
welke koers je wil varen en 
met welk doel! 

Daar werken we met 
Personeelsfeest.NL naartoe, 
zo worden de beste 
evenementen gerealiseerd.

Lees hier meer…

Brein-borrelen
Brainstorm

Het fundament voor een 
succesvol evenement is een 
sessie om de gedachten de 
vrije loop te geven.
Brainstormen noemen wij 
‘brein-borrelen’. 

Hier verzamelen we alle 
ideeën die wij nodig hebben 
voor een fantastisch schets-
evenement.

Lees hier meer… AVG-wet & 
regelgeving
Brainstorm

Er wordt door een externe 
organisator aardig wat aan 
persoonsgegevens 
verzameld. Aangezien de 
organisator verantwoordelijk 
is voor de gasten en 
bezoekers, geldt dit ook voor 
hun privacy en veiligheid.

Vandaar dat Personeelsfeest 
hun uiterste best doet om zo 
zorgvuldig mogelijk met deze 
gegevens om te gaan. 

Lees hier meer…

Communicatie
Betrek de gasten

Niemand kijkt uit naar een 
evenement met te weinig 
gasten; dit komt de sfeer niet 
bepaald ten goede.

Het is belangrijk om de 
gasten te betrekken bij het 
evenement. We maken ze 
enthousiast en zij kijken uit 
naar wat er komen gaat. 

Vanzelfsprekend begint het 
met een goed plan; een 
concept en thema dat 
overeenkomt met de wensen, 
interesses en voorkeuren van 
de gasten. 

Zo bouwen we aan het 
communicatietracé.

Lees hier meer…

Controle-lijst
Check-chech-
dubbelcheck

Wanneer alles in de 
startblokken staat, wanneer 
het evenement van start gaat, 
moet je er blind op kunnen 
gaan dat alles in orde is, en 
alle neuzen dezelfde kant op 
staan. 

Personeelsfeest.NL heeft een 
controlelijst die makkelijk in 
gebruik is.

Lees hier meer…

Evalueren
Het succes inzichtelijk

Wanneer een evenement op 
zijn einde loopt, en de laatste 
aanwezigen vertrekken, willen 
we allemaal weten of het 
evenement een succes was.

Het doel van evalueren is om 
inzichtelijk te krijgen of alle 
gasten het naar hun zin 
hebben gehad, wat er 
fantastisch liep en waar er 
ruimte voor verbetering is. En 
natuurlijk of het doel bereikt 
is?!

Lees hier meer…
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